珠中江澳消費維權漫畫聯展－珠海站
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CC participa na exposição de banda desenhada
sobre a defesa do consumidor em Zhuhai

為加強“粵港澳大灣區”城市群

青少年消費教育工作，本會於2018
年 聯 同 灣 區 內 的 珠 海、中 山 及 江 門

四地消費者組織合作以“優質消費世
代”為題各自舉辦漫畫比賽，四地消

費者組織聯合巡迴展出獲獎及優秀
作品。

2018年12月中旬，本會應邀出

席由珠海市消費者權益保護委員會、
珠海市教育局及共青團珠海市委員
會聯合主辦的“2018珠海市中小學生

消費維權漫畫比賽頒獎儀式暨珠中
江澳消費維權漫畫聯展”
，展出75幅

來自四地的優秀作品，活動現場吸引
了數百名參觀者，出席活動的嘉賓還

包括來自廣東省消費者委員會、珠海
市工商局、珠海市教育局、共青團珠

海市委員會、以及珠海、中山、江門、
橫琴新區等消費者組織的代表。

是次活動是對青少年進行消

費 教 育 引 導 與 普 法 宣 傳 有 效 方 法，
對提高青少年消費維權自我保護意
識，引 導 廣 大 青 少 年 樹 立 正 確 科 學

的消費觀念方面將起到積極的促進
作用，有關作品已先後於澳門站、江
門站展出。

本會多年來積極與內地各省市

消費者組織緊密合作，2018年配合國

家粵港澳大灣區城市群的發展規劃，
推動內地與港澳深化合作，共建宜居
宜業宜遊的優質生活灣區，簽訂《粵

港澳大灣區消費維權合作備忘錄》
，
同時，配合澳門建設為中國與葡語國
家商貿合作服務平台的定位，
《備忘

錄》中指定本會為大灣區及葡萄牙居

民如在旅遊時發生消費爭議個案轉
介平台，為大灣區與本澳旅客的消費
爭議提供便捷和有效的處理渠道，共
同保護大灣區消費者權益。
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A fim de fortalecer a educação na área de consumo para os adolescentes da Grande Baía
Guangdong - Hong Kong - Macau, o CC, em 2018, cooperou com as organizações de defesa
do consumidor de Zhuhai, Zhongshan e Jiangmen na organização do concurso de banda
desenhada subordinado ao tema “Era do Consumo de Boa Qualidade”, respectivamente
nas cidades onde se situam. Após o concurso, as quatro entidades realizou uma exposição
itinerante das obras premiadas e obras de distinção.
Em meados de Dezembro de 2018, o CC foi convidado a participar na cerimónia de
entrega dos prémios do concurso de banda desenhada sobre a defesa do consumidor dos
estudantes do ensino primário e secundário de Zhuhai e exposição de banda desenhada sobre
a defesa do consumidor entre Zhuhai, Zhongshan, Jiangmen e Macau, organizada em Zhuhai
e conjuntamente pelo Conselho de Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores da
Cidade de Zhuhai, pelo Departamento de Educação de Zhuhai e pelo Conselho de Zhuhai da
Liga da Juventude Comunista. Na exposição foram exibidas 75 obras de destaque de quatro
cidades, que atraíram centenas de visitantes. No evento marcaram presença os convidados
do Conselho de Consumidores da Província de Guangdong, da Administração de Indústria e
Comércio de Zhuhai, do Departamento de Educação de Zhuhai, do Conselho de Zhuhai da
Liga da Juventude Comunista, bem como os representantes das organizações de defesa do
consumidor de Zhuhai, Zhongshan, Jiangmen e Novo Distrito de Hengqin.
A actividade supramencionada é uma forma eficaz de orientar e sensibilizar os
adolescentes na matéria de consumo, assim como de aumentar a sua consciência pela autoprotecção e ajudá-los a estabelecer conceitos correctos e científicos acerca do consumo.
A exposição itinerante das obras premiadas já teve lugar sucessivamente em Macau e em
Jiangmen.
No decurso dos anos, o CC tem cooperado estreitamente com várias organizações
de defesa do consumido das províncias e cidades do Interior da China. Em 2018, em
articulação com o Planeamento de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau e a fim de promover o aprofundamento da cooperação entre
o Interior da China, Hong Kong e Macau e construir uma área com condições favoráveis de
viver, trabalhar e viajar, foi assinado o Memorando de Cooperação na Área de Defesa do
Consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Ao mesmo tempo, em resposta
à política de posicionamento de Macau como plataforma de serviços para a cooperação
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, através do referido memorando
o CC foi designado como plataforma de encaminhamento de litígios de consumo em que os
consumidores de Portugal e da Grande Baía sejam envolvidos durante a viagem, por forma a
proporcionar um canal de tratamento conveniente e eficaz para a resolução de conflitos de
consumo para os turistas da Grande Baía e de Macau e assim proteger os direitos e interesses
dos consumidores da Grande Baía.

